Διοργανωτές

Η A CERT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης Α.Ε. είναι Οργανισμός Ελέγχου και
Πιστοποίησης Προϊόντων, Συστημάτων Διοίκησης και Επαγγελματικής Επάρκειας
Προσώπων. Έδρα της είναι η Θεσσαλονίκη και διατηρεί γραφεία στην Αθήνα, στη Λάρισα
και στο Αίγιο. Επίσης, διατηρεί γραφεία αντιπροσώπων στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη
Ρωσία, στη Βουλγαρία, στη Τουρκία, στην Αλβανία, στην Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή
(Ιορδανία, Παλαιστίνη, Ιράκ, Σαουδική Αραβία), στο Ιράν και την Ινδία. Διαθέτει στρατηγικές
συμμαχίες σε παγκόσμιο επίπεδο και ευρύ δίκτυο συνεργατών έτσι ώστε να βρίσκεται
πάντα κοντά στους πελάτες της και στις αγορές στις οποίες αυτοί απευθύνονται. Με
ραγδαία επιχειρηματική ανάπτυξη, πιστοποιεί επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδρύματα σε
όλο το φάσμα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
Σήμερα έχει την ικανότητα να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης που
καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα και
συγκεκριμένα όλων όσων δραστηριοποιούνται στη Φυτική και Ζωική παραγωγή, στις
Ιχθυοκαλλιέργειες, στη Μεταποίηση, στην Τυποποίηση, στη Συσκευασία, στο Εμπόριο και
στις Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του τομέα (Σύμβουλοι, εφόδια, εξοπλισμός, εκπαίδευση).
Πιο αναλυτικά, παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης:
- ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: α) Βιολογικής Γεωργίας (Καν. 834/2007 [ΕΕ] στην Ελλάδα [κωδ.
EL-05-BIO] και στη Βουλγαρία [κωδ. BG-08-ΒΙΟ], USDA/NOP για τις ΗΠΑ και JAS για την
Ιαπωνία), β) GlobalGAP/IFA, CC και PPM, γ) BRC, δ) IFS, δ) GMO Free, ε) Gluten Free, στ)
Lactoze Free, ζ) Εισροές Βιολογικής Γεωργίας, η) GOST-R, θ) Kosher, ι) Hallal, κ) TESCO
Nature’s Choice (TNC), λ) LEAF Marque, μ) Cosmetics.
- ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: α) ISO 9001, β) ISO 22000/HACCP, γ) FSSC 22000, δ)
ISO 14001, ε) OHSAS 18001, στ) AGRO 2, ζ) AGRO 3, η) AGRO 4, θ) ISO 27001, ι) SA 8000,
κ) Βio Shop, λ) Πιστοποίηση Κρεοπωλείου, μ) GOST-R ISO 9001.
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: α) Επιθεωρητές και Σύμβουλοι
Πιστοποίησης ISO 9001, ISO 22000/HACCP, β) Επιθεωρητές, Σύμβουλοι και Παραγωγοί
Βιολογικής Γεωργίας, γ) Επιθεωρητές, Σύμβουλοι και Επιβλέποντες AGRO 2, AGRO 3 και
AGRO 4, δ) Χειριστές Τροφίμων, κλπ.
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Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EISD) αναλαμβάνει δράσεις που
αφορούν στην προώθηση της ανάπτυξης οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών
δραστηριοτήτων που διέπονται από τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι στόχοι αυτοί
επιτυγχάνονται μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων που εκτελούνται από επιστήμονες που
έχουν αναλάβει να φέρουν σε πέρας έργα και προγράμματα έρευνας, τοπικής και εθνικής
ανάπτυξης, εκπαίδευσης και διοργάνωσης συνεδρίων που παρέχεται με την υποστήριξη
δημόσιων αρχών και Ινστιτούτων. Επιπλέον, το Ινστιτούτο δραστηριοποιείται στο χώρο των
εκδόσεων εκδίδοντας περιοδικά, εφημερίδες και βιβλία όλων των ειδών με στόχο να
ενισχύσει την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ποιότητα, ασφάλεια και τις Ορθές
Πρακτικές. Το Ινστιτούτο εκδίδει στο πλαίσιο αυτό το περιοδικό "
Βιώσιμη Ανάπτυξη
" και την Διαδικτυακό Ειδησεογραφικό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης "
viosimi.gr
".
Το Ινστιτούτο διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με πληθώρα Φορέων, όπως Υπουργεία, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιμελητήρια (Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κλπ.), Ενώσεις (Ένωση Ελλήνων Επιχειρηματικών
Αγγέλων, Ρωσική Ένωση Επιχειρηματικών Αγγέλων, κλπ.), θεσμικά όργανα (Διεθνής
Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών [ICIE], Διεθνές Κέντρο
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης [ICSTI], κλπ.), Εθνικές Αρχές Τροφίμων
(Εθνική Υπηρεσία Τροφίμων της Αλβανίας, κ.λπ.), Τραπεζικά Ιδρύματα, Πανεπιστήμια
(Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο της
Κορυτσάς, Πανεπιστήμιο Φιλιππούπολης, κλπ.

Το Meat News αποτελεί την έγκυρη και υπεύθυνη πληροφόρηση των επαγγελματιών που
ασχολούνται με την παραγωγή, την επεξεργασία και την εμπορία του κρέατος, των
πουλερικών και των προϊόντων με βάση το κρέας.
Το περιοδικό Meat
News, μαζί με το ειδησεογραφικό portal
www.meatnews.gr
, το ηλεκτρονικό Meat Newsletter και τη σελίδα του στο facebook (facebook.com/meatnews),
είναι ο σταθερός κόμβος επικοινωνίας των ανθρώπων αυτής της αγοράς, με ειδήσεις,
αναλύσεις, αφιερώματα, επιχειρηματικές ιδέες. Με έγκυρες υπογραφές, με σταθερή
ενημέρωση από τις ξένες αγορές, με ειδικό «βήμα» για τους… ειδικούς της επιστήμης και
της τεχνολογίας, παρέχει εξειδικευμένη επικοινωνία σε έναν κλάδο που διαθέτει δυναμική
και αναπτυξιακές δυνατότητες.
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Το τιράζ του περιοδικού καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των επαγγελματιών: κρεοπωλεία,
εισαγωγείς – εμπόρους κρεάτων και πουλερικών, παραγωγούς, κτηνοτροφικές και
πτηνοτροφικές μονάδες, σφαγεία, επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος,
βιομηχανίες κρέατος, αλλαντικών και λοιπών ειδών κρέατος, αλυσίδες super market,
επιχειρήσεις μεταφοράς και αποθήκευσης νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων,
επιχειρήσεις εξοπλισμού, πρώτων υλών και υποστήριξης, υπηρεσίες (πιστοποίηση,
διασφάλιση ποιότητας, εργαστήρια κ.α.), ελεγκτικές αρχές, δημόσιους φορείς,
εκπαιδευτικούς φορείς, συλλόγους, επαγγελματικές ενώσεις.
Με την ηλεκτρονική αποστολή του Meat Newsletter παρέχεται μια συμπληρωματική και
άμεση ενημέρωση για τον τομέα του κρέατος, ενώ σε καθημερινή βάση όλη η τρέχουσα
ειδησεογραφία καθώς και επιπλέον χρηστικές πληροφορίες ανεβαίνουν στο site
www.meatnews.gr
.

Η ΔΕΘ HELEXPO φέρει την ευθύνη διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και
όχι μόνο. Είναι η σπουδαία στρατηγική αποστολή του Εθνικού Εκθεσιακού Φορέα να
εδραιώσει την ηγετική του θέση στην Ελλάδα, να ισχυροποιήσει την ανταγωνιστική
δυναμική του διεθνώς, και, την ίδια στιγμή, να διατηρήσει την μοναδική φυσιογνωμία ενός
«θεσμού», την ιδιαίτερη ηθική κληρονομιά του.
Η ΔΕΘ HELEXPO φέρει
την ευθύνη της μετάβασης μίας ισχυρής τεχνογνωσίας και ενός εξέχοντος εκθεσιακού
οπλοστασίου στη νέα εποχή των μεγάλων προκλήσεων. Εδώ και τώρα, που και οι ελπίδες
για τη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας, παραγωγής, μεταποίησης & τουρισμού
διαμορφώνουν μία δική τους επιχειρησιακή κουλτούρα.
Η ΔΕΘ HELEXPO φέρει την ευθύνη να μιλά με διεθνή επιχειρηματική γλώσσα,
αναπτύσσοντας δυνατούς δεσμούς μεταξύ των λαών και ασκώντας δυναμική εκθεσιακή
πολιτική, την ίδια στιγμή που διοργανώνει δεκάδες κλαδικές εκθέσεις ετησίως, υλοποιεί
περιφερειακές εκθέσεις, οργανώνει τα εθνικά περίπτερα στο εξωτερικό, πραγματοποιεί
συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις του Διεθνούς
Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και του Εκθεσιακού και Συνεδριακού
Κέντρου Αθηνών (Helexpo Maroussi).
Η ΔΕΘ HELEXPO φέρει την ευθύνη να εκθέσει το μέλλον στην Ελλάδα.
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